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Nou centre socioeducatiu per a menors. L’AEI-

Els veïns no volen canvis a l’Av. Icària. Ja ha fi-

Mor una dona en l’incendi d’un habitatge. La

Escudella solidària i recapte d’aliments. El dis-

Nou hotel de 5 estrelles
a la façana marítima. La

Encaminadors per a
cecs a Universitat. Les

Raval ha obert un centre
per atendre menors en situació vulnerable i les seves famílies. El nou espai
permet augmentar un 24%
el nombre d’infants atesos.

nalitzat el procés participatiu del projecte de reurbanització de l’Avinguda Icària.
Els veïns han votat l’opció de
mantenir la fesomia actual
de l’avinguda.

mort es va produir el dimarts a la nit. L’incendi es
va originar al quadre elèctric de l’habitatge. La dona va ser traslladada a
l’hospital en estat crític.

sabte el barri de Sant Antoni organitza per sisè any
consecutiu una recollida
d’aliments. L’acte començarà a les 10 del matí
i acabarà a les 3 de la tarda.

família Serra inverteix 13
milions en un hotel ubicat
al Passeig Colom. L’edifici,
qualificat de Bé Cultural,
va allotjar el primer estudi de Picasso.

andanes de l’estació de
metro d’Universitat (L1 i L2)
són més accessibles amb
la instal·lació aquesta setmana de nous encaminadors per a cecs.

El preu de la cistella de la compra
de Nadal s’abarateix fins a un 10%
Els majoristes de Mercabarna asseguren que fruites i hortalisses han baixat fins a un 12%
i l’angula fresca pot caure fins a un 50%. Gambes, la cua de rap o el llenguado s’encareixen
R. B.
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Anar a comprar el menjar pels
àpats nadalencs farà una mica
menys de mal aquest any. Si
més no, això és el que apunten
els majoristes de Mercabarna,
que preveuen que no caldrà escurar-se la butxaca tant com el
Nadal passat. Segons van apuntar ahir, la cistella de la compra
pot ser fins a un 10% més barata. El preu de les fruites i les
hortalisses baixarà entre aquest
10% i un 12% respecte al mateix
periode del 2013, amb la qual
cosa esperen que les vendes
d’aquests aliments pugin entre un 2% i un 3%.
El president de l’Associació
Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona i Província, Jaume
Flores, va subratllar que la pinya es manté com «el clàssic de
les festes nadalenques» i se’n
preveuen comercialitzar més
de 1.600 tones. El preu del raïm
es mantindrà per Cap d’Any.Pel
que fa a les verdures i hortalisses, la patata és la més comercialitzada, «amb una davallada important de preu de més
del 40%», segons Flores. Escaroles i enciams de diferents varietats com el fulla de roure, el
francès o els cabdells, així com
els tomàquets, cebes, pebrots,

El sushi, nova
tendència
Els majoristes de Mercabarna
van assenyalar que el sushi cada vegada té més pes en els
àpats de Nadal de les llars catalanes, on ha entrat sobretot
com una proposta d’aperitiu.
Un altre dels productes en auge és el cranc de les neus
d’Alaska. Pel que fa a la fruita,
el meló de contraestació –que
no és de temporada– és una de
les tendències de consum que
s’ha consolidat i se’n distribuiran 2.000 tones. Les cireres de
contraestació de Xile cada vegada tenen més entrada. També es demanden fruits exòtics,
sobretot alvocats i mangos. Els
litxis i els rambutans tenen
igualment èxit, però el seu consum es concentra en els dies
més assenyalats.

6.200

tones de peix i marisc
són les que els majoristes
esperen distribuir durant
aquesta campanya de Nadal

cols, pastanagues, carbassons,
carxofes i albergínies es mantenen en el rànquing dels productes que més es vendran.

Residencias de estudiantes
de Barcelona se utilizan
como alojamiento turístico
ICV-EUiA ha detectado ya
seis y exige una regulación.
El grupo municipal de ICVEUiA en el Ajuntament de Barcelona denunció ayer que residencias de estudiantes que
ocupan suelo destinado a equipamientos se publicitan en
centrales de reservas como si
fueran un hostel más y se usan
como alojamiento turístico.
Desde ICV-EUiA señalan
que han detectado seis hasta

ahora, pero aseguran que «hay
más». Ante esta constatación, la
formación presentará un ruego
en el pleno del Ajuntament de
mañana para que el Gobierno
municipal realice, antes de dos
meses, una regulación de estas
residencias para evitar este uso
turístico indebido.
Además, ha presentado alegaciones contra algunas nuevas previstas, como la que habrá en la confluencia de las ca-

Un assortit de fruites en la presentació de les previsions de la cistella de Nadal, ahir, a Mercabarna.

Els majoristes també preveuen un augment de les vendes de peix i marisc d’entre un
2% i un 3%, ja que disminuirà el
preu del salmó fresc i fumat, el
besuc, el calamar, la llagosta,
l’ostra o l’angula fresca, que pot
experimentar un dels descensos més forts: fins a un 50%. Es
mantindrà estable el preu del
lluç de palangre, l’escamarlà
fresc, el bou de mar, el pop ga-

lles Maignon y Verdi, por
considerar que «corren el riesgo de convertirse en un alojamiento turístico encubierto», y
ha pedido que se especifique
en la normativa que no se podrá utilizar como tal.
El líder de ICV-EUiA en el
Ajuntament, Ricard Gomà,
afirmó ayer que la «creciente
picaresca» pone de manifiesto la urgencia de un «plan para regular todo tipo de alojamiento turístico». «Si no, medidas como la moratoria para los
pisos turísticos se convierten
solo en un parche que desplaza la demanda de alojamiento hacia otras modalidades
como esta», apuntó. C. M.

llec cuit, la cloïssa, el musclo i
«gairebé tota la closca», segons
va afirmar el president del Gremi de Majoristes del Peix de
Mercabarna, Leandre Serra.
Pugen alguns peixos
Serà més alt, en canvi, el preu de
productes com la cua de rap,
l’orada, el llenguado fresc, el llagostí fresc o congelat o la gamba, tot i que, segons va apuntar,
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seran pujades que «no es notaran gaire». Serra va preveure
que «molt probablement» el
peix i el marisc es podran adquirir a «millor preu que no pas
ara» la propera setmana, els dos
o tres dies previs al de Nadal.
D’altra banda, els majoristes
esperen que el preu de les carns
més típiques de les festes –el cabrit, la vedella i el bou– baixi
també un 10%.

SEGUNDOS

Rebajan
las ayudas
públicas a
guarderías
La Generalitat ha fijado en 300 euros por
alumno y curso la subvención que pagará a
las guarderías privadas sin ánimo de lucro
por el curso 20132014, una cifra que supone un recorte de
más de la mitad de lo
que adjudicó el curso
2012-2013, que llegaba a los 720 euros para
alumno y curso. El Departament d’Ensenyament confía en poder
alcanzar un acuerdo
con las cuatro diputaciones provinciales
para que puedan asumir lo que resta de la
subvención. Las guarderías se muestran
sorprendidas y no saben cómo gestionar
este descenso de las
ayudas, teniendo en
cuenta que ya han hecho los esfuerzos para
cuadrar las cuentas.

Multas por tener
pisos vacíos
Terrassa, Girona y
Santa Coloma de Gramenet han interpuesto ya un total de 81
multas a entidades financieras con pisos
vacíos. Los consistorios, la PAH y el DESC
invitan a los municipios a que no «tengan
miedo» y «se sumen»
a esta actuación.

Estafaban con
los números 905

MALESTAR A LA ‘KASA DE LA MUNTANYA’
Els okupes de la Kasa de la Muntanya denuncien que en l’escorcoll policial sols es van endur objectes «personals». Els 11 sospitosos de
terrorisme anarquista passaran avui a disposició judicial. FOTO: ACN

La Guardia Civil ha
desarticulado una red
que ha estafado unos
114.000 euros a cerca
de 65.000 usuarios de
telefonía de toda España mediante llamadas fraudulentas
que los instaban a hacer a líneas 905 de tarificación adicional.
Los seis detenidos están imputados por
delitos de estafa.

